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Актуальність обраної теми. Тема дисертаційного дослідження, яку 

обрала К. Шауліс, зумовлена перманентними мистецтвознавчими пошуками 

в ділянці сходознавства не лише в Україні, але й у світі. Аналізована наукова 

робота сконцентрована на ґрунтовному і всебічному дослідженні художнього 

бачення природи в японській графіці на шляху від класики до сучасності, від 

гравюри до плаката. Особливо важливим у дисертації є акцент на висвітленні 

розмаїтих підходів до трактування теми взаємовідношення людини і 

природи. Мистецькі надбання Сходу продовжують справляти помітний 

вплив на західні художні практики та творчість українських митців. Тому 

звернення дисертантки до дослідження графічного мистецтва Японії є цілком 

обґрунтованим. Крім того, авторка наголошує на нагальній потребі 

формування нової науково-дослідницької парадигми аналізу розмаїтої 

графічної спадщини Японії, у тому числі й репрезентації образів природи. 

Окремо варто відзначити прагнення авторки виявити в ній нові образи, 

змісти, ідеї, художні прийоми. Важливим і цінним у дослідженні є 

висвітлення зв'язку та послідовності розвитку різноманітних графічних 

жанрів, визначення лінії безперервної еволюції мотивів, що репрезентують 

образи природи, відображають стосунки між людиною та природним 

середовищем. 

Наукова новизна і достовірність одержаних результатів, ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Новизна наукових положень дисертаційного 



дослідження К. Шауліс полягає в тому, що вперше висвітлено особливості 

еволюції образів природи в японській графіці впродовж окресленого часу; 

визначено провідних майстрів; виявлено найпоширеніші художні підходи й 

прийоми; виявлено засоби художньої репрезентації образів природи в 

японській гравюрі; систематизовано матеріали японської частини колекції 

трієнале «4-й Блок»; визначено і введено до наукового обігу нові імена і 

твори. Уперше проаналізовано образно-змістову структуру значного обсягу 

екоплакатів, визначено їхні художні особливості та характер взаємозв’язку 

традиційної та сучасної графіки. Авторка здійснила широкий 

історіографічний аналіз літературних джерел за темою дисертації, зібрала та 

систематизувала значний фактологічний матеріал. Усі наукові результати 

дослідження отримані автором особисто, а опубліковані наукові праці є 

одноосібними публікаціями дисертантки. 

У першому розділі дисертації «Теоретико-методологічні засади 

дослідження» подається розлогий аналіз наукової літератури на тему 

японської графіки, визначено провідні підходи до її вивчення, окреслено 

методи роботи (і загальнонаукові, і спеціальні). Авторка слушно зауважує, 

що дослідники зазвичай зосереджуються на аналізі гравюри укійо-е, історії її 

жанрів і творчості провідних майстрів. Водночас, висвітленню засадничих, 

суспільно значущих тем в японській графіці дотепер увага не приділялася. 

Отже, задекларована у дисертаційній роботі проблематика художньої 

репрезентації образів природи в японській графіці, й зокрема в екоплакаті, є 

новітньою. Це частково пояснюється й тим, що сучасні дослідники 

приділяють мало уваги вивченню японської графіки ХХ століття в усій 

повноті її проявів. Проблема художнього вирішення японського екологічного 

плаката в контексті сучасної мистецтвознавчої науки, як зазначає 

дисертантка, перебуває на рівні окремих спостережень у межах загальних 

оглядів цього виду графічного мистецтва. 

З метою формулювання основних положень дисертації К. Шауліс 

проаналізовано значний пласт матеріалів гравюри укійо-е, шін-ханга та 



екоплакатів. Джерельна база є багатою та охоплює широке коло наукових 

джерел з проблематики дослідження, мистецькі твори з музейних колекцій 

України й світу, праці методичного характеру. Авторка критично вивчає, 

робить порівняння й об’єктивно підходить до значущості того чи іншого 

літературного джерела. Усе це дає змогу на основі ретельно перевірених 

фактів розвинути власне мистецтвознавче дослідження.  

Окремо варто відзначити широкий візуальний ряд (179 позицій), який 

доповнює текстову частину дисертаційної роботи й представлений у додатку. 

Ілюстративний матеріал зібрано ретельно, належно опрацьовано і згруповано 

за певним принципом, що свідчить не лише про вагому збиральницьку 

працю, але й про системний підхід до класифікації зображень.  

У розділі 2 «Образи природи в японській графіці кінця XVIII – 

першої половини ХХ ст.» висвітлено основні особливості розвитку й етапи 

формування художньої репрезентації образів природи в японській графіці. 

Дисертантка слушно зауважує, що «японці мали тривалу традицію зображень 

природи… Однак у гравюрі образи природного середовища тривалий час 

використовувалися лише як складова композиції» (с. 55). Формування 

окремого жанру краєвиду на початках відбувалося у збірках 

енциклопедичного характеру, вітальних листівках, оформившись згодом у 

творчості окремих майстрів (Кацушіка Хокусай, Андо Хірошіге).  

Катерина Шауліс (і це варто окремо відзначити) систематизує значний 

обсяг матеріалів щодо еволюції образів природи у традиційній японській 

графіці, й друкованій зокрема. Авторка підкреслює, що саме у сфері гравюри 

укійо-е закладаються основи екопроблематики в японському графічному 

мистецтві, що й обґрунтовано доводить на основі аналізу творчості низки 

майстрів. Важливим є висновок дисертантки, що,на відміну від малярства, у 

гравюрі більш розмаїто звучать образи природи, почасти через присутність у 

них людини. Дослідниця на прикладі творів відомих митців класифікує 

провідні підходи до художньої інтерпретації пейзажу. У дисертації детально 

висвітлено художні та композиційні особливості жанру природних стихій і 



лих (до прикладу, тематичного комплексу «намазу-е»). К. Шауліс 

встановлює та обґрунтовує чіткий зв'язок між розвитком міської культури, 

індустріалізацією країни і формуванням тематики катастроф як одного з 

лейтмотивів «нової графіки» ХХ ст., водночас активізується розвиток 

сільських мотивів у художній практиці.  

У цьому розділі роботи дисертантка на підставі мистецтвознавчого 

аналізу робить важливий висновок, що на всіх етапах розвитку пейзажного 

жанру в японській графіці спостерігається використання прийомів, 

притаманних європейській художній системі. Йдеться про застосування 

лінійної перспективи, тональних градацій, реалістичності зображень, 

відтворення світлоповітряного середовища.  

Розділ 3 «Художні репрезентації образу природи у графіці другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття: зміни мистецьких парадигм» 

присвячено аналізу екологічного плаката як графічного жанру. На прикладі 

творчості конкретних майстрів визначено основні етапи й тенденції в 

естетичному осмисленні природи. У другій половині ХХ ст. унаслідок 

післявоєнного переосмислення проблематики «людина-природа» більшого 

поширення набуває тематика техногенних і природних катастроф. Нова 

графічна парадигма, як доводить К. Шауліс, відображається в екологічному 

плакаті. Це спричиняє, у свою чергу, розроблення тем, що розкривають 

проблеми міграції населення, військових конфліктів тощо. У розділі 3 

встановлено, що наприкінці минулого століття жанр екологічного плаката 

стає неодмінною частиною японського графічного мистецтва. Дисертантка 

фахово аналізує творчість низки майстрів японського плаката: Андо 

Канесато, Аракі Юко, Йосомія Такаші, Оба Хісае та ін. Як висновок, 

зазначається, що на сучасному етапі розвитку японського плаката його 

майстри активно використовують здобутки класичної гравюри укійо-е у 

поєднанні з художніми новаціями сьогодення. У контексті 

інтернаціональності мистецької мови плаката дисертантка влучно виділяє 

такі суто японські художні ознаки як серійність, асоціативність, лаконізм. У 



розділі справедливо зауважено, що «творчі досягнення японських 

художників у галузі екологічного плакату полягають у створенні 

упізнаваного сучасного та національно-ідентифікованого графічного стилю, 

артикуляції значущих проблем природозбереження та раціонального 

природокористування, розробці художніх рішень, що піднесли жанр 

екоплакату на рівень високого мистецтва». 

Автор цілком логічно зазначає, що з переходом плаката у виставковий 

простір в японському мистецтві посилюється інтерес до інших форм 

художньої репрезентації образу природи (наприклад, станкова графіка, 

сучасні візуальні практики).  

Науковою новизною, безумовно, відзначається підрозділ 3.2. 

«Японський екоплакат у колекції Музею «4-й Блок», де висвітлено 

особливості формування й наповнення колекції екоплаката цього 

харківського музею, зокрема, її японської частини. На основі аналізу 

художніх якостей понад 400 експонатів, К. Шауліс здійснює їх класифікацію 

на окремі тематичні групи. Звернення дослідниці до згаданої колекції є 

особливо цінним, оскільки вона демонструє кількадесятилітню історію 

розвитку екологічного плаката.  

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. Всебічна апробація результатів дослідження підтверджена списком 

публікацій авторки, зокрема 12-ма одноосібними публікаціями. Апробація 

результатів і основних положень роботи відбувалася шляхом обговорення 

доповідей та публікації матеріалів на всеукраїнських і міжнародних науково-

практичних конференціях.  

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Автореферат дисертації повністю відображає її основний зміст і 

відповідає вимогам, що ставляться МОН України до авторефератів 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.  

Дискусійні положення та зауваження. Високо оцінюючи дослідницьку 

роботу авторки, варто висловити кілька побажань.  



1. Катерина Шауліс зазначає, що у формуванні джерельної бази роботи 

використовувалися такі методи дослідження як фотофіксація та 

інтерв’ю. Можливо, вартувало ці інтерв’ю оформити у вигляді 

окремого додатка для кращої інформативності. 

2. На нашу думку, у вступі четверте і шосте завдання дослідження 

мають схоже формулювання. Можливо, вартувало їх об’єднати в 

одному пункті. 

3. У тексті зрідка, але все ж трапляються друкарські помилки. 

Водночас, вказані рекомендації не мають принципового значення і 

жодним чином не впливають на високу оцінку якості й сумлінності 

виконання дисертаційної роботи.  

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Структура, обсяг і 

рівень оформлення дозволяють відзначити, що дисертація відповідає 

вимогам, встановленим ДАК України до кандидатських дисертацій. Наукова 

робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел (232 позиції), додатків – альбому ілюстрацій (179 позицій), 

бібліографічної довідки та глосарію (59 позицій). Обсяг основної частини 

роботи становить 156 с. 

За змістом дисертація відповідає вимогам спеціальності 17.00.05 – 

образотворче мистецтво. 

Структура роботи відповідає задекларованій меті і завданням 

дослідження. Робота завершена і виконана на високому науковому рівні. 

Варто зазначити, що дисертація К. Шауліс є однією з перших в українському 

мистецтвознавстві, яка присвячена художній репрезентації образів природи в 

японській графіці кінця XVІІІ – початку ХХІ ст. Дисертація підготовлена за 

паспортом спеціальності 17.00.05 – образотворче мистецтво і цілком 

відповідає встановленим вимогам.  

Загальний висновок 

Дисертація К. Шауліс написана на хорошому науковому рівні та 

становить вагомий внесок у сучасне українське мистецтвознавство. Низка 



теоретичних положень у роботі є ґрунтовними, аргументовано викладеними і 

характеризуються науковою новизною. Основні положення дисертації 

апробовані належним чином і вирішують важливі наукові проблеми. 

Поставлені здобувачкою завдання наукового дослідження виконані на досить 

високому теоретичному й методичному рівні, що демонструє фахові навички 

авторки. Висновки до окремих розділів, а також прикінцеві висновки логічні, 

обґрунтовані та відзначаються науковою новизною. Зібраний та 

узагальнений у дисертації матеріал є авторською спробою дослідити важливу 

наукову проблему.  

Вважаємо, що дисертація «Японська графіка кінця XVІІІ – початку 

ХХІ ст.: художня репрезентація образів природи» є самостійним, 

завершеним, оригінальним мистецтвознавчим дослідженням, виконаним на 

актуальну тему, містить наукову новизну і має вагоме теоретично-практичне 

значення. Дослідницька праця відповідає профілеві спеціалізованої вченої 

ради Д.35.103.01 у Львівській національній академії мистецтв і вимогам ДАК 

Міністерства освіти і науки України та п. 13, п. 14 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р.). Авторка дисертації Катерина Костянтинівна Шауліс 

заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 

мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво. 

 

29 жовтня 2020 р. 

Офіційний опонент 

кандидат мистецтвознавства, 

старший викладач кафедри історії та теорії мистецтва 
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